Journal of Education and Science
Vol. 28, No.3, 2019, pp.198-208
ISSN 1812-125X
http://edusj.mosuljournals.com

Identification of Some Oat Cultivars (Avena sativa L.) By Uusing
Morphological Characters of T the Spikes
A. A. dalal Bashi
Department of biology
Girls Education College
University of Mosul
Amina.dalalbashi@gmail.com

A. S. Jabar
Department of biology
Education College
University of Mosul
Dr.aziz49@yahoo.com

DOI: 10.33899/edusj.2019.162971

Received
24 / 12 / 2018

Accepted
27 / 02 / 2019

ABSTRACT
This study was conducted in the wired house and the laboratories of the
Department of Biology, College of Education, Mosul University, in the period
extended from 1/4/2009 until 1/11/2009 to study many morphological characters of all
the five imported cultivates of oat plants (Possum 6, Kangaroo 4, Oat Tall, Mittika 5,
Oat Short). The results of this study were statistically analyzed according to Complete
Randomized Design. The statistical results were considered significant at P≤0.05. The
results showed significant differences in many of the morphological characters of all
the five cultivars including length and shape of rachis, peduncle length, pedicle
length, Arrangement of spike, Glumes length, Hairs on the lemma, Awn length,
Ligules height and shape.
In conclusion; it is possible to identify and classify these five Oats cultivars by
studying the morphological characters of its spikes.
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تم اجراء هذه الر ااةذة ذل البيذس السذللل تالمتتبذرات التذام

لمسذم علذوم الليذاة ذل كليذة التربيذة /جامعذة

الموصذذل للمذذرة ذذي  2009/10/25تلغايذذة  . 2010/3/25تقذذر لذذمل البلذذة ا ااةذذة الظذذيات المبلر ذذة لسذذنا ل

خمسذة صصذناز اااعيذة مذ

بذات الشذو ا  Avena sativaالمسذتوااة تهذل (, Kangaroo 4 , Possum 6

 .)Oat Short , Mittika 5 , Oat Tallاعتمر التظميم العشوائل تبأابعة مكراات ذل اجذراء جميذ التبذاا .

تذذم تلليذذل النتذذائ احظذذائيا للذذل صذذية مذ الظذذيات المراتةذذة م ر مذذة ا ل ذ تعنذذر مسذذتو ا حتمذذا  .%5ينذذس
النتذ ائ تجذوا اختال ذات معنو ذة ذي ا صذناز اليااعيذة المراتةذة ذل العر ذر مذ الظذيات المبلر ذة تهذل ( ذو

الملوا السنبلة تلكللا ،ذو حامذل السذنا ل ،ذو حامذل السذنيبلة ،ترتيذا تتاذ السذنا ل علذ ملذ وا السذنبلة،
ذو المنذام  ،تجذذوا لذعيرات علذ قاعذرة العظذيية ،ذذو السذيا ،ذذو ات ااتيذا اللسذي تلذذكل اللسذي ) .يسذذتنت

م هه الرااةة تجوا تبا

ل العر ر ل الظيات المبلر ة لسنا ل ا صناز اليااعية المراتةة.

الكلمات المفتاحية :الشو ا  ،الظيات المبلر ة ،السنا ل ،السنيبلة
المقدمة:

يع ذذر عل ذذم تظ ذذنيت النبات ذذات مذ ذ اه ذذم العل ذذوم الت بيمي ذذة اللر ا ذذة ذذل معر ذذة ا ذوا تا ص ذذناز اليااعي ذذة

التاصذة لذا ت ذل معر ذة خظائظذذلا تملتو اتلذا .تقذر ت ذوا هذها العلذذم ت ذوا ا تشذاز اصذناز تةذال ت جر ذذرة

تعر ذذرة للنذذو الواحذذر مذ النباتذذات .تقذذر اتبعذذس ارئذ كايذذرة لتشذذتيص تلتميذذي ا صذذناز اليااعيذذة تمعر ذذة مسذذتو

مائلا خاصة تلك المرغوبة تباا ا تصناعيا مما حر مالباحاي تالعلماء ال اتبا العر ر م لل ارئذ للتشذتيص

تالتمييذ ي أل ذوا كايذرة مذ النباتذذات .تعلذ هذذها ا ذذص مذ المتوقذ ألصذذناز بذذات الشذذو ا ( )Avena sativaا

تتتلذ ذذت يمذ ذ ا ينلذ ذ ا ذذ ل العر ذ ذذر مذ ذ الظذ ذذيات المبلر ذ ذذة ات التشذ ذذر لية ات الليميائيذ ذذة ات الو اا يذ ذذة .ت مكذ ذ اج ذ ذراء
لوصات معتمرة ل اللمل ات ذل المتتبذر لمعر ذة هذه اليرتقذات تتابيتلذا ]1[ ،تالتذل تعذر ااعمذة تمكملذة للعر ذر

م الرااةات ا خر

ل عرا م المؤةسات البلاية تالت بيمية .تلذهلك ذ

ت رائ متتظرة للتميي تالتير

مذ ا هميذة اةذتعما تةذائل ةذر عة

ي ا صناز اليااعية المتعراة للنباتذات .تقذر اهذتم عذرا مذ البذاحاي

ا ااةذذات لع ذذرا م ذ الظ ذذيات الموا ولوجي ذذة ات المبلر ذذة لاص ذذناز اليااعيذ ة المتتلي ذذة م ذ
201

ذل اجذراء

ب ذذات الش ذذو ا ت م ذذنلم

امنة احمد يحيى دالل باشي & عبد العزيز شيخو عبد الجبار

[ .]5[،]4[،]3[،]2ت عر الشو ا م النباتات العشبية اللولية الهي نتمل ال العائلة النبيلية تالتل تنت اللبو

ملاصيل حملية تم اهم الرت الرائرة ل اااعة الشو ا اتةيا ،كنذرا ،نلنذ را ،ولنذرا تاةذتراليا .تعلذ الذرغم مذ

اليوائر الظلية اللايرة للشو ا  ،إ ص النسبة األ بر منص ل العراق تهها لتغهيذة الليوا ذات .تذرات

الشذذو ا

ذو عشذبة

ذذي  50ةذذم ال ذ 170ةذذم .تهنذذان وعذذا مذ الشذذو ا همذذا الشذذو ا ا ذذيف العذذااي تالشذذو ا ا حمذذر

( (Red Oatت نتشذر الشذو ا ا ذيف ذل المنذا
المعترلة تاللااة مال العراق [.]4

البذاااة تالر بذة .امذا الشذو ا ا حمذر ينتشذر ذل المنذا

يعتبر الشو ا م النباتات التل تستعمل ل غهاء ا سا تالليوا  ،لبو

الشو ا غنية مالعناصر

الغهائية الملمة كالبرتتينات تاللربوهيراات تالسعرات اللراا ة تا لياز تالمعاا تالييتامينات [.]5
يعوا جنس

 Avenaال

عائلة ))Gramineae) (Grass family

 Poaceaeالتامعة لرتبة

( Poales (Graminalesتتعر العائلة التل نتمل للا الشو ا م ا بر العائالت النباتية اذ تتضم هه العائلة
حوالل  600جنس يلا  5000و منلا ل العراق حوالل  250وعا ر اً .ت يا  35وعا ألغراض اقتظااية
تهل هلك تعر ص بر العائالت النباتات البها ة م الناحية التظنييية [.]6

ت عتمذر ذذل تشذذتيص هذه العائلذذة علذ خظذذائص السذنيبالت ا اذذر ممذذا علذ ا اهذذاا اذ يمكذ ا عتمذذاا

عل حبم تلكل تقوام تتعذرق قنامذات السذنيبلة (المنذام ) تعلذ تجذوا السذيا تا عذراملا تعذرا اليهيذرات ذل السذنيبلة

الواحرة [.]7[،]6

ت لرز البلة اللالل ال اااةة الظيات المبلر ة لتمسة م اصناز الشذو ا العذااي المسذتواا الذ
العراق لتابيس صذياتلا تالليذاع علذ ا صذناز اليااعيذة المميذية منلذا تاةذتعمل الظذيات المبلر ذة للنبذات للتمييذي
ينلا.
المواد وطرائق العمل Materials and Methods
لملس هه الرااةة خمسة اصناز م

بات الشو ا  Avena sativaالمستوااة م اةتراليا هل

( )Oat Short ,Mittika 5 ,Oat Tall , Kangaroo 4, Possum 6تقر تم اللظو عل هه ا صناز
اليااعية م المركي العالمل للبلوث اليااعية ل المنا
ااةلس إل قسم اليلص تتظر

البا ة ) (ICARDAحلا/ةوا ا ،تالتل كا س قر

البهتا ل ملا بة ينو عام ( .)2009تقر اجر نا المستليمات اللملية ليااعة

هه البهتا تبعرها تمس اجراء عرا م

اليااعية قير الرااةة.

اليلوصات المتتبر ة لرااةة الظيات المبلر ة لسنا ل ا صناز

الدراسات الحقلية Field works

تمذذس ا ااعذذة اللبذذو لاصذذناز اليااعيذذة التمسذذة مذ الشذذو ا قيذذر الر ااةذذة خذذال الموةذذم الشذذتوي للعذذام

 2010 - 2009ل البيس السللل .التام إل قسم علوم اللياة كلية التربيذة /جامعذة الموصذل ،تذلذك ذل خ ذو
متواا ة تبأمعاا ( )1.5 × 1.5م تبواق خمسة خ و
 25ةذ م .ام ذذا المس ذذا ة ذذي ا ل ذوا

ل كل لو  .تتم احتسا

المسا ة ي كل خط تما ليص

م ذذر احتس ذذبس لتل ذذو  30ة ذذم .تق ذذر ت ذذم اة ذذتعما صابع ذذة مك ذذراات لل ذذل ص ذذنت

تبالتظميم العشوائل اللامل (.)Completely Randomized Design

ا ترصت ااعة البهتا رت اً تاا خ  2009/11/4تبموجا تحرة المساحة مما يعاا  25كغذم مذ البذهتا/
ات م م اللمل .م صايت السماا المركا المعرتز  )16 , 16 , 16( N.P.K.عل التوالل ص نذاء الي ااعذة تبمذا

يعاا  25كغم م السماا /ات م مذ اللمذل ،تتمذس المتامعذة المناةذبة للذري تللتعشذيا خذال
تذذم ا تلذذاء م ذ

تذرة الي ااعذة تالنمذو.

ت ذرة النمذذو تاخذذهت العينذذات م ذ النباتذذات المياتعذذة تذذاا خ  .2010 / 4/ 20صذ تذذم اختيذذاا 10
202

تشخيص بعض أصناف الشوفان  Avena sativa L.المستوردة باستخدام الصفات المظهرية للسنابل.

باتات للل مكرا ت 10باتات للل صنت تب ر مة عشوائية (الشكل  ،)1تتمس ا ااةذة الظذيات المبلر ذة لبميذ

ا صناز اليااعية المراتةة تكما يأتل:

(أ) قبل مرحلة النضج

(ب) مرحلة ما بعد النضج

شكل ( :)1نبات الشوفان

❖ متوسط طول محور السنبلة (سم) وشكله Rachis length (cm) and shape
ذذو ملذذوا السذذنبلة تباتبذذا ر مذذة [( ]8لذذكل.)2
اةذذتعملس مس ذ رة صذذغيرة مراجذذة مذذالملمترات حتسذذا
تلذذكل ملذذوا السذذنبلة تذذم تمسذذيمة ال ذ ال ذذة ا ذوا عل ذ صةذذات ا لنذذاءات تالتعرجذذات الموجذذواة ذذل ملذذوا
السنبلة (لكل  )3تكما يأتل:
متعرج ،قليل التعرج ،غير متعرج.
❖ متوسط طول حامل السنابل (سم) )Peduncle length(cm
تم اةتعما يس المس رة يسلا المهكواة لميات و تيرعات السنبلة كما ل ) لكل  )2تبموجا ر مة
[.]8
❖ متوسط طول حامل السنيبلة (سم( )Pedicle length (cm
و حامل السنيبلة (لكل  )2حسا ر مة [.)]8
(تم اةتعما ذات المس رة المهكواة للسا
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❖

❖

❖
❖

ترتيب السنابل على محور السنبلة Arrangement of spike on the Rachis
قسم تحسا ر مة [ ]9ترتيا السنا ل عل ملوا السنبلة عل ال ة صقسام كما ياتل:
متباا
متما ل،
ةوااي،
متوسط ارتفاع اللسين (ملم) وشكلهُ Height of ligule (mm) and its shape
تم اةتعما المبلر الضوئل مموة تلبير× 20تبلسا ر مة  ،)2009( Gibsonحتسا ااتيا
اللسي  .صما لكل اللسي مسم إل ال ة صقسام (لكل  )4تكما يأتل:
مالة ،اائري ،لر ل
متوسط طول القنابع (ملم) (Glume length )mm
و المنام كما ل (لكل  )5تحسا [.)]1
(تم اةتعما المس رة المهكواة ا يا حتسا
متوسط طول السفا Awn length
و السيا كما ل (لكل  )6تحسا ر مة [ .)]10تم
تم اةتعما المس رة المهكواة ا يا حتسا
اةتعما المبلر الضوئل ذي قوة تلبير × 20مرة لمالحبة كاا ة الشعيرات عل البيء الماعري للعظيية
ما ل )لكل  )5تتم تظنييلا كمايأتل:
لعيرات كايرة +++
لعيرات قليلة ، ++
عريمة الشعيرات ، +

حامل السنيبلة

السنيبلة

محور السنبلة

ورقة العلم

عنق النبات

العقدة العلوية

شكل ( :)2اجزاء نبات الشوفان

النتــائـج والمنــاقـشـة
مع ذذر تللي ذذل ت ذذائ ه ذذه الر ااة ذذة إحظ ذذائيا تب ذذي تج ذذوا رتق ذذات معنو ذذة ذذي ا ص ذذناز اليااعي ذذة ذذل جمي ذ
الظيات المبلر ة للنبات تالتل لملس:
❖ طول محور السنبلة وشكله Rachis length and shape
يشذذير (البذذرت  )1الذ تجذذوا اختال ذذات معنو ذذة ذذي ا صذذناز اليااعيذذة التمسذذة ذذل صذذية ملذذوا السذذنبلة
(لذذكل  )3اذ ةذذبلس ا صذذناز اليااعيذذة ( Oat Tallت  Oat Shortت  )Kangaroo 4صعل ذ ذذو
لمل ذذوا الس ذذنبلة ( 13.35 , 13.51 , 15.03ة ذذم) علذذ الت ذوالل ،مم ذذا جعلل ذذم مبموع ذذة متميذذية ع ذ ممي ذذة
عر
ا صناز اليااعية .م جلة اخر ةبل الظنت  Mittika 5صقل و لملوا السنبلة ( 7.71ةم) ُ
مبموعة مستملة ع ممية ا صذناز اليااعيذة .صمذا صذنت  Possum 6لذا ذو ملذوا السذنبلة متوةذط
اذ ةذذبل ( 10.05ةذذم) تبذذهلك صصذذب متتلي ذاً معنو ذاً عذ ا صذذناز اليااعيذذة ا خذذر (البذذرت ( )1لذذكل
 ،)3اما م احية لذكل ملذوا السذنبلة مذر قسذمس علذ ذ الث مبذامي مميذية صذ اذمس المبموعذة األتلذ
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الظنيا ( Oat Tallت  )Oat Shortتللا ملوا متعرج ،صمذا الظذنيي ( Kangaroo 4ت )Mittika 5
للا ملوا غير متعرج تبهلك كو ا مبموعذة ا يذة .صمذا المبموعذة الاالاذة مذر تذم تلو نلذا واةذ ة صذنت
تتعر هه الظية م اهذم
 Possum 6تالهي تميي ع ماقل ا صناز الي ااعية مشكل ملوا قليل التعرجُ .
الظيات الو اا ية ل تمييي تتصذت ا صذناز اليااعيذة موا ولوجيذاً تذلذك للو لذا مذ الظذيات الاا تذة التذل
تتأ ر مالبرتز البيئية تهها ما ذكر [ .]9[ ،]8ت مك التعبير ع هه المبامي مالشكل األتل:
M
P
K
OS
OT

قليل التعرج
شكل ( :)3شكل محور السنبلة

متعرج

l

غير متعرج

جدول ( :)1معدل طول محور السنبلة ،طول حامل السنابل ،طول حامل السنيبلة وشكل محور السنبلة في أصناف نبات
الشوفان قيد الدراسة.
االصناف الزراعية

الصفات

طول محور
السنبلة (سم)

شكل محور
السنبلة

طول حامل
السنابل(سم)

ب

تعرج قليل

ج

Possum 6

10.05

Kangaroo 4

13.35

Oat Tall

15.03

Mittika 5

7.71

Oat Short

13.51

* الميم التل تشترن نيس األحرز ام العموا الواحر

طول حامل السنابل Peduncle length

أ

4.80

غير متعرج

أ

5.69

متعرج

ج

7.18

غير متعرج

أ

3.37

متعرج

6.84

ب
أ

د
أ

طول حامل
السنيبلة(سم)
 2.08ج
2.28
2.33
2.06
2.52

ب
ب
ج
أ

تتتلت معنو ا عنر مستو احتما  %5حسا اختباا ا ل .

عنذذر مماا ذذة معذذر ت ذذو حامذذل السذذنا ل ذذي ا صذذناز اليااعيذذة التمسذذة لنبذذات تجذذرت رتقذذات معنو ذذة

عنذذر مسذذتو ( %5جذذرت ( )1لذذكل  .)2تقذذر تيرقذذس ا صذذناز اليااعيذذة إعتمذذااا علذ صذذية ذذو حامذذل السذذنا ل
إل صابعة مبامي  .تقذر ةذبل كذل مذ ( Oat Tallت ،)Oat Shortصعلذ

ذو للامذل السذنا ل ( 7.18ت 6.84

ةذذم) عل ذ الت ذوالل .ينمذذا ةذذبل الظذذنت  5.69( Kangaroo 4ةذذم) .لذذو

المبموعذذة الاا يذذة .صمذذا الظذذنت

 4.80( Possum 6ةذذم) مذذر ةذذبل المبموعذذة الاالاذذة .ينمذذا ةذذبل الظذذنت  Mittika 5اقذذل ذذو للامذذل
السذذنا ل تقذذراة ( 3.37ةذذم) مكو ذاً مبموعذذة اامعذذة متمي ذية متتليذذة تمسذذتملة ع ذ مميذذة ا صذذناز اليااعيذذة األخذذر .
تجاءت هه النتائ متوا مة م
ل الرااةات التظنييية.
OT

تذائ [ .]10[ ،]9[ ،]8يع ُذر ذو حامذل السذنا ل مذ الظذيات الملمذة تالمسذتعملة

ت عبر ع هه المبامي كما لل:
M
P
K
OS
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طول حامل السنيبلة Pedicle length

بي (البرت  )1تجوا اختال ات معنو ة ل معر

ذو حامذل السذنيبلة ذي صصذناز الشذو ا المشذمولة
ذو حامذل السذنيبلة ( 2.52ةذم)

ل هه الرااةة (لكل  .)2تقر تبي ا صنت  Oat Shortتالهي لغ معذر

تتميذي عذ مميذس ا صذناز اليااعيذة معنو ذا مشذكل تااذ  .ينمذا ةذبل الظذنيا ( Possum 6ت )Mittika 5

اقظر معر

و للامل السذنيبلة ( 2.08ت  2.06ةذم) علذ التذوالل .ينمذا لذم بذر اختال ذات معنو ذة ذل معذر

ذو حامذل السذنيبلة ذي الظذنيي ( Kangaroo 4ت  )Oat Tallصذ ةذبال ( 2.28ت  2.33ةذم) علذ التذوالل
تكو ا مبموعة مستملة هاتلا .تقر اعتمر كل م [ ]10[ ،]4[ ،]11علذ صذية ذو حامذل السذنيبلة ذل ا ااةذاتلم
التظنييية.

ت مك ذ التعبيذذر ع ذ ا ختال ذذات ذذي ا صذذناز اليااعيذذة ذذل صذذية ذذو ملذذوا السذذنيبلة تعنذذر مسذذتو

احتما  %5تكما لل.
K
OT
OS

P

M

ترتيب السنابل على محور السنبلة Arrangement of spike on the Rachis

بذذي (البذذرت  )2تجذذوا اختال ذذات معنو ذذة ذذل ترتيذذا السذذنا ل علذ ملذذوا السذذنبلة ذذي صصذذناز الشذذو ا

المشمولة ل هه الرااةة .تقر تميي الظنيا ( Possum 6ت  )Oat Shortمالشكل السوااي ل ترتيذا السذنا ل
عل ملوا السنبلة لو س مبموعة مميية صتلذ  .صمذا ا صذناز اليااعيذة ( Oat Tallت  )Mittika 5مذر تميذ يت
ل ترتيا السنا ل عل ملوا السنبلة مالشكل المتما ل لو س مبموعة اخر  .ينما تميي الظنتKangaroo 4

مالشكل المتبذاا لترتيذا السذنا ل علذ الملذوا السذنبلة شذكل المبموعذة الاالاذة .تهذه النتيبذة تتوا ذ مذ مذا ذكذر
ذ ذذل مذ ذ

[ .]13[ ]9[ ،]4[ ،]12ص لظذ ذذية ترتيذ ذذا السذ ذذنا ل علذ ذ ملذ ذذوا السذ ذذنبلة اهميذ ذذة مبلر ذ ذذة خاصذ ذذة ذ ذذل

الرااةات التظنييية اذ ا لا تعر م الظيات الو اا ية تالملمة تالاا تة.

جدول ( :)2هيأة ترتيب السنابل على محور السنبلة ،متوسط ارتفاع اللسين وشكله في االصناف الزراعية المشمولة في
هذه الدراسة لنبات الشوفان.

الصفات

االصناف الزراعية

ترتيب السنابل على محور

ارتفاع أللسين

السنبلة

شكل أللسين

(ملم)

ةوااي

0.52

أ

مالة

متباا

0.35

حـ

لر ل

Oat Tall

متما ل

0.46

أب

اائري

Mittika 5

متما ل

0.36

حـ

لر ل

0.42

ب حـ

Possum 6
Kangaroo 4

Oat Short

ةوااي

* الميم التل تشترن نيس األحرز ام العموا الواحر

تتتلت معنو ا عنر مستو احتما  %5حسا اختباا ا ل .

ارتفاع أللسين وشكله Height and Shape
صللسذذي غشذذاء اقيذ ا ذذيف اللذذو يمذ

اائري

Ligule,s

ذذل من مذذة اتظذذا الغمذذر مذ

ظذذل الواقذذة .تلظذذية ااتيذذا صللسذذي

تعر م الظيات الموا ولوجية الرئيسذة للنبذات .تشذير النتذائ
صهمية تظنييية كبيرة ت ل التوصيت المبلري صذ ُ
هذذها البلذذة تكمذذا ذذل (البذذرت  )2إلذ تجذذوا اختال ذذات معنو ذذة لاصذذناز المراتةذذة ذذل هذذها البلذذة .تقذذر امكذ
تمسيملا ال عرة مبامي متتلية معنو ا ل صية ااتيا اللسي (لكل  .)4مر تم تسبيل صعل ااتيا للسي
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تشخيص بعض أصناف الشوفان  Avena sativa L.المستوردة باستخدام الصفات المظهرية للسنابل.

صنت  0.52( Possum 6ملم) لو المبموعذة األتلذ  .ينمذا ةذبل الظذنيي ( Mittika 5ت Kangaroo 4
صقل ااتيا للسي ( 0.36ت  0.35ملم) علذ التذوالل ،لو ذا المبموعذة الاا يذة .صمذا الظذنيا الباقيذا (Oat Tall

ت  )Oat Shortتقذذر ةذذبال ااتياعذاً للسذذي قذذرا ( 0.46ت  0.42ملذذم) علذ التذوالل مذذر الذذتركا ذذي المبمذذوعتي
األتل تالاا ية.
اما لكل اللسي

مر تجذر اختال ذات معنو ذة مشذكل اللسذي ت واذ (البذرت  )2ا لذكا المتتليذة للسذي .

تقذذر تميذذي الظذذنيا ( Oat Tallت  )Oat Shortمالشذذكل الذذرائري للسذذي (لذذكل  .)4تتميذذي اللسذذي

ذذل باتذذات

الظذنيي ( Mittika 5ت  ) Kangaroo 4مالشذكل الشذر ل .تقذر ا يذرا الظذنت  Possum 6مالشذكل المالذة
للس ذذي  .ته ذذه الظ ذذية تع ذ ُذر م ذ الظ ذذيات الموا ولوجي ذذة الاا ت ذذة تالملم ذذة أل ل ذذا
مالنبات .تهها ما ا ر كل م [.]10[ ،]9[ ،]14

تت ذذأ ر م ذذالبرتز البيئي ذذة الملي ذذة

ت مك التعبير ع ا ختال ات ي ا صناز اليااعية ماةتعما صية ااتيا اللسي مالشكل التالل:
K
M
OS OT P
________
________________
____________

دائري

شريطي

شكل ( :)4أشكال أللسين في نبات الشوفان

مثلث

طول القنابع Glumes Length
للمنام

تواذ النتذذائ

ذذل (البذذرت  ،)3ص الظذذنيي ( Possum 6ت  )Mittika 5ةذذبال ال ذذو ا قظذذر

ل اصناز بات الشو ا المشمولة ذل هذه الر ااةذة صذ كا ذس ص واللذا ( 2.34 , 2.56ةذم) علذ التذوالل،

تبهلك مر لكلس مبموعة متميية مشذكل معنذوي تااذ عذ مميذة ا صذناز اليااعيذة ا خذر ذات المنذام ال و لذة

التذذل لذذملس ا صذذناز اليااعيذذة ( Oat Shortت  Kangaroo 4ت  )Oat Tallتالتذذل كا ذذس ص ذوا قنذذامعلم

( 2.94 , 3.01 , 3.09ةم عل التوالل) شكلوا مبموعة متميية ا يذة تتتلذت عذ معضذلا معنو ذاً .ا لظذية
ذذو المنذذام اهميذذة تميي ذذة كبي ذرة ذذل الر ااةذذات التظذذنييية (لذذكل  .)5تهذذها مذذا ا ذذر [ ]9[ ،]17[ ،]16[ ،]15ذذل
بات الشو ا تلله الظية اهمية كبيرة ل امكا ية التير

ي صصناز الشو ا اذ تعذر هذه الظذية مذ الظذيات

األةاة ذذية تالاا ت ذذة ذذل عملي ذذة تمي ذذي تتش ذذتيص ا ص ذذناز اليااعي ذذة .كم ذذا صل ذذاا [ ،]18الذ ذ ص ا ختال ذذات ذذي

ا صناز اليااعية ل صية و المنام هل اختال ات ت اا ية.
OS

ت عبر ع ا ختال ات ي هه المبامي
M P OT
K

ل صية و المنام مالشكل التالل:
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جدول ( :)3متوسطات طول القنابع ،وطول السفا ،وكمية الشعيرات على الجزء القاعدي للعصيفة في أصناف نبات
الشوفان المشمولة في هذه الدراسة.

الصفات

االصناف الزراعية

طول القنابع

طول السفا

ب

د

(سم)

Possum 6

2.56

Kangaroo 4

3.01

Oat Tall

2.94

Mittika 5

2.34

Oat Short

3.09

* الميم التل تشترن نيس األحرز ام العموا الواحر

طول السفا
ا

(سم)

0.00

أ

3.01

أ

3. 87

ب

0.00

أ

حـ

أ

د

 3.40ب

الشعيرات على الجزء
القاعدي للعصيفة

( +ال تحتوي على شعيرات)
( ++لعيرات قليلة)

( +++لعيرات كايية)

 (+ال تحتوي على شعيرات)
( +++لعيرات كايية)

تتتلت معنو ا عنر مستو احتما  %5حسا اختباا ا ل .

Awn Length
ذذو الس ذذيا ه ذذو صح ذذر الظ ذذيات المبلر ذذة تل ذذص صهمي ذذة تاا ذذلة ذذل الر ااة ذذات التظ ذذنييية تالتوص ذذيت

المبلري حالذص كلذا الظذيات الشذكلية األخذر للنبتذات ،تتذر النتذائ المذهكواة ذل (البذرت  )3إلذ ص اصذناز
الشو ا المراتةة ا مسمس ع معضذلا إلذ صابذ مبذامي متتليذة معنو ذاً ذل صذية ذو السذيا (لذكل  ،)6تكذا
صعل ذو للسذيا حممذص  3.87( Oat Tallةذم) لذو مبموعذة متميذية متتليذة معنو ذا تمسذتملة عذ مميذة اصذناز

الش ذذو ا  .تا ذذمس المبموع ذذة الاا ي ذذة ص ذذنت  3.40( Oat Shortة ذذم) ،تب ذذهلك ل ذذكلس المبموع ذذة الاا ي ذذة .صم ذذا

المبموعذة الاالاذة مذر حمملذا الظذنت  3.01( Kangaroo 4ةذم) لذا مبموعذة مسذتملة .تاخيذ ار ذ

المبموعذذة

الرامعة قر تلممس م قبل الظنيي ( Possum 6ت  )Mittika 5اذ لذم الحذف رتقذات معنو ذة ينلمذا ذل صذية
و السيا (

السيا غير موجواة) تميذ اي وصذ يلما مبموعذة اامعذة .ا لظذية ذو السذيا اهميذة كبيذرة اذ يمكذ

ا عتماا عليلا ل تميي صصناز الشو ا للو لا م الظيات الاا تة التل
ل م [.]9[،]1[ ،]9[،]15

تتأ ر مالبرتز البيئية .تهها مذا ص ذر

ت عبر ع ا ختال ات ي هه ا صناز اليااعية ل صية و السيا مالشكل كما لل:
M
P
K
OS
OT
الشعيرات على الجزء القاعدي للعصيفة Hairs on the basic part of the Lemma
امك ذ ذذل ه ذذه الر ااة ذذة تمس ذذيم اص ذذناز ب ذذات الش ذذو ا اة ذذتنااا عل ذ ص ذذية تج ذذوا الش ذذعيرات عل ذ الب ذذيء
الماعذذري للعظذذيية الذ  3مبذذامي متتليذذة كمذذا مواذ ذذل (البذذرت  )3تذلذذك مذ خذذال اليرتقذذات المعنو ذذة ذذي
ا صناز اليااعية المراتةة  ،تمييت باتات الظنيي ( )Mittika 5 Possum 6معرم احتواءها علذ لذعيرات
علذ البذيء الماعذري للعظذيية لو ذا مبموعذة تاحذرة .ذل حذي ص باتذات الظذنيي ()Oat Short, Oat Tall
التركا م معضلما ل صية تجوا لعيرات كايية عل البذيء الماعذري للعظذيية تاحتسذبا مبموعذة مسذتملة ا يذة.
صمذذا باتذذات الظذذنت  Kangaroo 4ذذا يرات وجذذوا لذذعيرات قليلذذة عل ذ البذذيء الماعذذري للعظذذيية تبذذهلك صصذذب
صذنيا متتليذا مميذ اًي عذ ا صذناز اليااعيذذة األخذر تكذو مبموعذة الاذة (لذذكل  .)5تقذ ر اةذتياا مذ هذه الظذذية
تاعتبرت صية مبلر ة ا تة للتميي ي اصناز بات الشو ا كل م الباحاي [.]14[ ،]4[،]15
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السيا

المنيبعة

الشعيرات الموجواة ل قاعرة
العظيية

 القنابع والعصيفات في نبات الشوفان:)5( شكل

يلتوي عل السيا ت لعيرات
تلتوي عل ةيا
تلعيرات

 السفا والشعيرات الموجود على قاعدة العصيفة:)6( شكل

المصادر

1) Mahmud R.H., Morphological characteristics of grains and plants in of some
types of wheat Triticum sp. Master Thesis, Faculty of Education, University of
Mosul (2004). (In Arabic)
2) Chakravarty HL. Plant wealth of Iraq. (A dictionary oF Economic plants). Vol 1;
Botany Directorate Bagdad. Ministry (1976).
3) Coffman FA. Oat History: Identification and classification. Techn. Bulet. 1516 –
1525 (1977).
4) AL. Younis A.A, Mahfuz A., Zaki A. product grain, Dar Al Kutb for Printing and
Publishing / University of Mosul, PO Box 333-345 (1987)
5) Li CD, ROSsnagel BG, Scoles GJ. Tracing The phylogeny of the Hexaploid Oat
Avena sativa with satellite DNAs. Crop Sci. Soc. Amer. 40: 1755 – 1763 (2000).
6) Alkatib, Y.M. Classification of seed plants. Second edition, Dar al-Kitab for
printing and publishing, University of Baghdad )2000)

209

امنة احمد يحيى دالل باشي & عبد العزيز شيخو عبد الجبار

7) Amin H M, Ali A.H. Examination and certification of seeds, Ministry of Higher
Education and Scientific Research. University of Baghdad )1988(.
8) Sheidai M, Koobaz P, Termeh F, and Zehzad B Phenetic studies in Avena species
and populations of Iran. J. Sci., 13(1): 19-28(2002) .
9) CFIA (Canadian Food Inspection Agency) Seed progra. specific work
instructions. Cereal crop inspection procedures 1-21(2005).
10) Gibson DJ Grasses and Grassland and Ecology. 1st ed; oxford, UK, pp: 35 – 42
(2009).
11) Duke JA . Avena sativa L., Handbook of Energy crops. Center for New crops
and plants products. purdue University pp: 1 – 7(1983).
12) Magness AI .Oat (Avena sp.). Center for New Crops and plant of products,
Purdue University 3: 1 – 4(1971).
13) Ahmad G, Ansar M, Kaleem S, Nab G, Husain M. Performance of early
maturing Oat (Avena Sativa) cultivars for yield quality. J. Agric. Res. 6: 341-346
(2008).
14) Sauerborn E, Sauerborn J Weeds of West Asia with special reference to Syria.
PlITS. 6(1): 357-359(1988).
15) Townsend CC, Guest E, AL-Raw A Flora of Iraq. Volume 9; Ministry of
agaiculture, Bagdad, Repulic of Iraq. pp: 327-344 (1968).
16) Ougham HJ, Latipova G, Valentine J. Morphological and biochemical
characterization of spikelet development in naked Oats (Avena sativa). New
Phytolo. 134 (1): 5-1(1996)
17) Suttie JM Avena sativa L. FAO. 67: 1-4(2002).
18) Baum BR, Bailey LG Toxonomy of the north and south American species of the
Hordeum section Hordeastrum. Can. J. BOT. vol. 60 (8): 1745-1759(1986).
19) Mohammed M.A. Distinguishing between some barley varieties Hordeum sp.
Using the morphological characteristics of seeds and plants. Master Thesis,
Faculty of Education, University of Mosul. (1999) (In Arabic).

210

